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Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2011. augusztus 22. 
 

J E G Y Z Ő  K Ö N Y V 
 
Pult Név Voks Frakció 
1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
3 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
17 Felder Frigyes képviselő 1 - 
18 dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 1 - 

 
-----1 Napirendi pont  ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester  köszöntötte a rendkívüli közgyűlésen megjelent képviselőket. 
M egállapította, hogy 16-an jelentek meg, tehát a testületi ülés  határozatképes. M indenki nevében 
gratulált az augusztus 20-ai állami kitüntetések alkalmából dr. Papp Lajos professzor úrnak, aki a 
M agyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitűntetést vehette át. Balás Béla 
püspök atyának a M agyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje kitűntetéshez. Varga 
Róbertnek, a M egyei és Városi Könyvtár nyugdíjas igaz gatójának, aki Széchenyi Ferenc-díjat 
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kapott és dr. Farkas Edit aljegyző asszonynak, aki M agyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet. 
Elmondta, hogy Schmitt Pál köztársasági elnök úr Kaposvárra látogat, és találkozni szeretne a 
városi –és megyei képviselőkkel. Az elnök úr pontos programja még nem állt össze, de várhatóan 
szeptember 15-én 9 órakor lesz egy ünnepi rendkívüli közgyűlés a Városháza Dísztermében. A 
pontos programról a későbbiekben mindenkit tájékoztatni fog. 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére az 

- Alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1805   Száma: 11.08.22/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 augusztus 22 18:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
173/2011. (VIII.22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére az alapítványi támogatásokról 
szóló előterjesztést. 

NAPIREND: 

1. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

2. Előterjesztés a közoktatási intézményfenntartó társulási szerződések módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

3. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzatának módosítása tárgyában kötendő 
településrendezési szerződésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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4. Előterjesztés a Közgyűlés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek 
nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos 
állásfoglalásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

5. Előterjesztés a Panel Plusz hitelszerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

6. Előterjesztés a közösségi ellátások működtetése érdekében benyújtandó pályázatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

7. Előterjesztés a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolájának 
többletóra kérelmérő l 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

8. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

-----1. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról   ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester  az előterjesztéssel kapcsolatosan elmondta, hogy egy ponttal 
egészül ki a rendelet.  Azon orvosok, akik területi kötelezettséggel látják el feladatukat - a 
háziorvosok és a fogorvosok mellett -  kapjanak ingyenes parkolási lehetőséget. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző hozzátette, hogy a másik kiegészítés az, hogy a Vásárcsarnok 
környékén a határoló utcák az I-es övezetbe tartoznak, azonban véletlenül a Baross Gábor utca 
(tehát a déli rész) a II-es övezetbe került van. Ezt javasolja módosítani. 
 

-----Kérdések----- 
 
Felder Frigyes képviselő az első javaslattal kapcsolatban kérdezte, hogy pontosan milyen 
orvosok kaphatnak ingyenes parkolási lehetőséget. M ilyen ismérvek alapján dől majd el ez a 
kérdés? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a sportorvosok biztosan ebbe a körbe 
tartoznak majd, ugyanakkor  nem tudni, hogy lesz-e még további igény.  
 

-----Hozzászólás nem hangzott el.----- 
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Szavazás eredménye 
 
#: 1806   Száma: 11.08.22/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 augusztus 22 18:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta 40/2011. (VIII.22.)  
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
-----2. Előterjesztés a közoktatási intézményfenntartó társulási szerződések módosításáról  -

---- 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester kifejtette, hogy az előterjesztésből látható cél az, hogy a bejáró 
diákok esetében az állami normatíván felüli,  város által nyújtott önkormányzati támogatást a 
gyerekek lakhelye szerinti önkormányzat térítse. A települési önkormányzatok rendkívül nehéz 
helyzetben vannak. Akikkel társulási szerződés is van, nem tudják vállalni, hogy teljes egészében 
megfizessék a város által  az állami normatíván felül adott támogatásokat. A 2013-14-es tanév 
lenne az az év, amikor a teljes összeget kellene fizetniük, addig pedig emelkedő rendszerben. 
Ezen idő alatt  a bejáró diákoknál a kiegészítéseket továbbra is a táblázatban látható százalékos 
arányban a város adja. Egyre több a bejáró diák, de ehhez szükség lenne a kiegészítésre, ne 
kizárólag Kaposvár város lássa el ezt a feladatot. Ezért kérte az előterjesztés megszavazását.   
 

-----Kérdés nem hangzott el.----- 
 

-----Hozzászólás nem hangzott el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1807   Száma: 11.08.22/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 augusztus 22 18:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 



 5 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
174/2011. (VIII.22.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Orci Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak 
aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
 

2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Magyaregres Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak 
aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
 

3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Kaposújlak Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak 
aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
 

4.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Környéke Általános Iskolai 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását az előterjesztés 4. 



 6 

számú melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak 
aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31.  
 

5.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 123/2011. (VI. 23.) önkormányzati határozatának 3 
- 6. pontjait visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31.  

 
-----3. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzatának módosítása tárgyában kötendő 

településrendezési szerződésekről  ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy az részben érinti a 
Kapos Atlaszt, részben pedig a Cukorgyár fejlesztési elképzeléseit. 
 

-----Kérdés nem hangzott el.----- 
 

-----Hozzászólás nem hangzott el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1808   Száma: 11.08.22/4/0/A/KT 
Ideje: 2011 augusztus 22 18:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
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175/2011. (VIII.22.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Kaposvár 
településrendezési eszközeinek módosítása céljából a településrendezési szerződéskötés 
lehetőségét az alábbiak szerint: 

 
A jövőben tervezett településrendezési eszközök módosítására az önkormányzat 
településrendezési szerződést köt a kérelmező/k/kel, mely szerződés/ek/ben a tervezői 
díjazás felett az önkormányzatot terhelő, az eljárás lefolytatása során felmerült egyéb 
költség és ráfordítás egy-összegben kerül megállapításra. A többletköltség minden 
módosítási igény esetében a tervezési díj 20 %-a, mely az önkormányzatot illeti meg. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  azonnal 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az előterjesztés mellékletét 
képező  
 
a.) Kapos Atlas Gépgyár Korlátolt Felelősségű Társaság 
b.) Kalmár Parkolóház Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
c.) Kalitera Építészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 
d.) Magyar Cukor Zrt. 
 
beruházókkal településrendezési szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a mellékelt településrendezési szerződéseket jóváhagyja és felhatalmazza 
a polgármestert és a címzetes főjegyzőt annak aláírására. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2011. szeptember 15 (szerződés megkötésére) 

 
-----4. Előterjesztés a Közgyűlés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek 

nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos 
állásfoglalásáról  ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az Energia Hivatal elnöke megkereste valamennyi 
távfűtést is fenntartó települési önkormányzatot. A találkozás alkalmával javasolta az Energia 
Hivatal elnökének, hogy a város által ajánlott árképzési kritériumokat, feltételrendszereket, 
módszereket vegye igénybe (és figyelembe). Az előterjesztéshez csatolt szakértői anyagot a 
határidőre tekintettel (augusztus 17.) elküldték, de annak megerősítéséhez Közgyűlési döntés is 
szükséges. 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok Megkérdezte, hogy 17-e előtt miért nem volt megoldható a rendkívüli 
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közgyűlés összehívása.  Sok önkormányzat érintett távhőszolgáltatásban, és fontos ezeknek az 
önkormányzatoknak a véleménye. M egkérdezte azt is, hogy lát-e esélyt a polgármester arra, hogy 
a kaposvári árképzési gyakorlat váljon általánossá.  Harmadik kérdése arra irányult, hogy van-e 
garancia arra, hogy a kaposváriaknak nem kell a jövőben érdemi áremelkedéssel szembenézniük. 
  
Szita Károly polgármester az első kérdésre azt a választ adta, hogy akkor hív össze rendkívüli 
közgyűlést, ha az biztosan határozatképes. Másrészről az Energia Hivatal az előterjesztés-
tervezetet is elfogadta.  A harmadik kérdésre nem tudott választ adni. Azt viszont elmondta, hogy 
a Kormány eltökélt abban, hogy a rezsiköltségeket továbbra is be akarja fagyasztani. Az viszont 
kérdéses, hogy a világpiac mennyire veszi ezt figyelembe. Úgy gondolja, hogy a kaposvári példa 
jó példa, ami kettéválasztotta az árképzést abban a tekintetben, hogy maga a hődíj az mindig 
függött az energia árától, vagyis itt Kaposváron a gáznak az árától. A hődíj az mindig csak 
annyival emelkedett, amennyivel többet kellett fizetni a gázért.  Az alapdíj pedig az általános 
inflációt figyelembe véve  azokat a költségeket foglalja magába, amely a cég 
működőképességéhez szükséges. Nem tudni, hogy ez lesz-e az ármegállapítás alapja. Kaposvár 
város hasonló gyakorlatot kér, és a javaslatában is ezt küldte el.   

 
-----Hozzászólások----- 

 
Pintér Attila tanácsnok szerint természetes az, hogy a díjkalkulációnak figyelembe kell venni  
olyan szempontokat és igényeket, amiket az előterjesztés is tartalmaz, nevezetesen, hogy fedezze 
a költségeket, hogy lehetőség legyen a szolgáltató részéről a fejlesztésre, és némi nyereséget is 
tartalmazzon. Azonban a kaposvári gyakorlatnál nagyon csekély a nyereséghányad. Ezért 
megkérdezte, hogy  kell-e a kaposváriaknak érdemi áremelkedéssel számolniuk vagy sem, mert 
számára nagy kérdés, hogy az Energia Hivatal lehetővé teszi-e azt, hogy ilyen alacsony 
nyereséggel kelljen számolni, mint ami a kaposvári árképzési gyakorlat.  Elmondta, hogy a  
bizottsági ülésen az is  megfogalmazódott kérdésként, hogy  ez az árképzési gyakorlat mikor 
került kialakításra, és az egyeztetések (lakossági,  érdekegyeztető fórum stb.) mikor történtek. 
Valószínűleg a 90-es években, de biztosan egy nagyon régi gyakorlatról van szó. Elmondta, hogy 
csak olyan díjkalkulációt tud támogatni, amely garantálja azt, hogy nem kell a kaposvári 
fogyasztóknak radikális díjemelkedéssel számolniuk. 
 
Torma János tanácsnok elmondta, hogy a távfűtési árképzés rendkívül összetett és bonyolult 
dolog.  Az előterjesztést nagyon jónak találja, hiszen itt tulajdonképpen nem árról van szó, hanem  
ez egy javaslattétel az árképzéshez. Ez a 9 pontban felsorolt javaslat  a korábbi évek gyakorlata 
alapján már kialakult Kaposváron, és mondhatni  jól működik. Az elmúlt pár évben a távfűtés 
területén rendkívül nagy arányú fejlesztés ment végbe, aminek most itt látható az eredménye, 
hiszen Kaposvár azon városok közé tartozik, ahol minden lépcsőházban kiépültek a 
hőmennyiségmérők, ezáltal a lakások jelentős részben költségmegosztók. Tulajdonképpen már ez 
lehetővé tette egy szekunder ár megállapítását. A fejlesztések eredménye itt Kaposváron 
visszatükröződik. Végül hozzátette, hogy támogatja az előterjesztést. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő felszólalásában elmondta, hogy jól látszik az előterjesztésből, 
hogy nagyon sok kérdésre még nem tud válaszolni sem az Energia Hivatal, sem az előterjesztő. A 
kaposvári szakemberek a legjobb tudásuk szerint javasolnak egy olyan árképzést, amely előnyös 
a kaposváriaknak, és ez támogatható. M árciusban tárgyalta az Országgyűlés az energia törvény 
módosítását. Akkor nem volt helyes döntés, hogy az önkormányzatoktól ezt a jogot elvették. 
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M inden önkormányzat megpróbálta a legjobb belátása szerint úgy kialakítani az árképzést, hogy 
a lehető legkevésbé terhelje a lakosokat, másfelől v iszont ennek meg kellett állnia gazdaságilag is 
a lábán. Fontos kérdés az, amit Pintér Attila képviselő úr feltett, hogy milyen garanciát lehet 
kapni arra, hogy nem emelkedik-e aránytalanul a kaposvári távhődíj. Ugyanilyen fontos azonban 
az is, hogy ez milyen módon terheli meg az önkormányzatot. Lehet-e olyan árképzést készíteni, 
hogy azok a települések, ahol távhőszolgáltatás van, azok mind jól járjanak? Véleménye szerint 
nem. Természetes dolog, hogy Kaposvár Közgyűlése azt szeretné, hogy a város lakói a lehető 
legjobban járjanak, de erre ma garanciát vállalni senki nem tud, mert egy csomó kérdésre ma még 
nincs válasz. Azt kérte, hogy a közgyűlési határozat mellé a kísérő levélben kerüljön 
nyomatékosításra, hogy számunkra ez a szempont is fontos. Végül felhívta a f igyelmet arra, hogy 
a sajtóhíradásokban elég sok olyan észrevétel volt a polgármesterek részéről, amikben súlyos 
aggályokat fogalmaztak meg. Ezek joggal megfogalmazott aggodalmak voltak.  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy ha az az alapelv érvényesül a Kormány 
politikája részéről, mely szerint a rezsiköltség emelkedésétől kímélni akarja a szolgáltatást 
igénybe vevőket, akkor ennek örülhetünk. M ásrészről ezt  úgy kell tegye, hogy azok a cégek,  
amelyek szolgáltatnak, ne szoruljanak önkormányzati támogatásra, tehát működőképesek 
maradjanak. A kis fogyasztói körrel rendelkező szolgáltatók (a kaposvári távhőszolgáltatás 
ezekhez tartozik), ki vannak téve a vásárolt energia (jelen esetben a gáz) piaci árának.  
Kaposváron nincs erőmű, ami saját energiát adna olcsó pénzért. Ettől az évtől bővül a távfűtést 
igénybe vevőknek a köre, és elindul egy nagy távhőfejlesztési program,  amely újabb 
városrészeket csatol be a távfűtésbe, illetve újabb intézményeknek teszi ezt lehetővé. Például a 
megyei kórháznak, ahol a tervek szerint távfűtés (és –hűtés) valósul meg.  Ez jelenti egy 
szolgáltatás rentábilitásának a biztonságát, tehát ha bővíteni tudja a felhasználói kört. 
Kaposvárnak ez a szándéka. 

Szavazás eredménye 
 
#: 1809   Száma: 11.08.22/5/0/A/KT 
Ideje: 2011 augusztus 22 18:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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176/2011. (VIII.22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakossági felhasználónak és a külön 
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos 
állásfoglalásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta. 
 
A Közgyűlés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát meghatározó miniszteri rendelet előkészítése során a 
következők figyelembevételét kéri: 
 

1. Továbbra is javasoljuk a már bevált, s a fogyasztók által is elfogadott árszerkezet 
megtartását, a működéshez szükséges fix jellegű költségek és a nyereség az alapdíjban, az 
energiafelhasználás függvényében alakuló változó költségek a hődíjban történő 
érvényesítését. 

 
2. A díjmegállapítás illetve a díjalkalmazás során az alapdíj esetében az egyes településeken 

maradjanak meg az eddigi vetítési alapok. Pl. Kaposváron fűtött légm3 alapját történt 
eddig a díjak meghatározása, melynek megváltoztatása követhetetlenné tenné a lakosság 
számára a díjakat. 

 
3. A távhőszolgáltatás árai nyújtsanak fedezetet a felmerülő költségekre és a működéshez 

szükséges nyereségre, mivel a tulajdonos önkormányzatok nem tudnak támogatást 
nyújtani az esetleges veszteség kompenzálására, illetve a vagyonvesztés ellensúlyozására. 
 

4. A biztonságos, korszerű távhőellátáshoz szükséges fejlesztések fedezetét is biztosítsa a 
megállapított ár.  
 

5. Az ármegállapítás során vegyék figyelembe, hogy több településen így Kaposváron is 
csak szekunder fűtési célú hőár kerül alkalmazásra, így mindenképpen szükséges az új 
ármegállapítás során is ilyen tarifa megállapítása. Lakossági ellenállást, értetlenséget 
váltana ki a primer hődíjra történő visszatérés.  
 

6. A gyakran változó energia ár mellett az évi egyszeri távfűtési ármegállapítás a hődíjban 
kezelhetetlen helyzetet idézne elő, ezért javasoljuk az energiahordozók árváltozásához 
kapcsolódó képlet szerinti ármegállapítás elfogadását.  
 

7. Javasoljuk a díjalkalmazás feltételeivel kapcsolatos szabályozás pontosítását, mivel 
jelenleg nem egyértelmű a miniszteri illetve a település önkormányzati hatáskörök 
elválasztása. 
 

8. Javasoljuk, hogy az alkalmazott ármegállapítási metodikát bevezetése előtt az Energia 
Hivatal egyeztesse a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségével illetve a 
Szolgáltatókkal. 

 
9. Javasoljuk a helyben termelt, (decentralizált) energia hatékonyabb felhasználását segítő, 

ösztönző szabályozás kidolgozását, úgy, hogy a meglévő gázmotoros kapcsolt 
energiatermelők által termelt villamos energiát helyben a város és a helyi cégek 
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megvehessék a rendszerhasználati d íjak felére csökkentése mellett. Ez a megoldás 
csökkentené a veszteséget mivel a termelés és a felhasználás helyben történne, primer 
energia megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményezne, egyben lehetőséget 
adna arra, hogy a meglévő földgázalapú kapcsolt erőművek tovább üzemeljenek. Fontos, 
hogy ez a rendszer ne kerüljön külön költségbe, ne kelljen mérlegkört kialakítani és az 
ezzel kapcsolatosan felmerülő többletköltségeket felvállalni. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:           2011. augusztus 31. 

 
-----5. Előterjesztés a Panel Plusz hitelszerződés módosításáról  ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy fél évvel ezelőtt kereste meg a Magyar Fejlesztési 
Bankot azzal az önkormányzatokat általánosan érintő problémával, hogy lejár a Panel Plusz 
infrastruktúra-fejlesztési hitel folyósításának határideje. Végre megszületett az a döntés, amely 
lehetőséget biztosít ennek az egy évre történő meghosszabbítására. Az előterjesztés erről szól.  
 

-----Kérdés nem hangzott el.----- 
 

-----Hozzászólás nem hangzott el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1810   Száma: 11.08.22/6/0/A/KT 
Ideje: 2011 augusztus 22 18:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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177/2011. (VIII.22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Panel Plusz hitelszerződés 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy hozzájárul az 1-2-09-4300-0599-0 számú 
kölcsönszerződés szerinti rendelkezésre tartási határidő és türelmi idő M agyar Fejlesztési Bank 
szabályozása szerinti maximális határidő ig történő meghosszabbításához. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert a módosított hitelszerződés aláírására. 
 

Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:            2011. szeptember 30. 

 
-----6. Előterjesztés a közösségi ellátások működtetése érdekében benyújtandó 

pályázatokról ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a pályázati határidő miatt 
kellett a rendkívüli Közgyűlést összehívni, mivel azt csak közgyűlési határozattal lehet 
benyújtani.  

-----Kérdés nem hangzott el.---- 
 

-----Hozzászólás nem hangzott el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1811   Száma: 11.08.22/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 augusztus 22 18:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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178/2011. (VIII.22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a szenvedélybetegek közösségi 
ellátása, és a pszichiátriai betegek közösségi ellátása szociális szolgáltatásokat a továbbiakban is 
működteti. Hozzájárul, hogy a SzocioNet DDRM HSZ Központ és a Szociális Gondozási 
Központ pályázatot nyújtson be a Nemzeti Erőforrás M iniszter által a szolgáltatások állami 
finanszírozására kiírt pályázatára, azzal a feltétellel, hogy a szolgáltatások működtetése az 
önkormányzat részére többlet kiadással nem járhat. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
   Szabó János intézményvezető 

Turnár Jánosné intézményvezető 
Határidő:   2011. szeptember 23. (a pályázat benyújtására) 

 
-----7. Előterjesztés a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolájának 

többletóra kérelméről----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester  elmondta, hogy a Toponári Tagiskolába vidékről több gyermek 
jelentkezett, ezért kérték a plusz órák biztosítását. Javasolta, hogy ezt kapják is meg. Stickel 
igazgató úrtól kérte, hogy vizsgálják meg, hogyan alakulhatott ki ez a helyzet. Nem indul plusz 
osztály , hanem bontással és plusz órák biztosításával lehet megoldani a problémát. Ennek a 
költségvetési vonzata kb. 1 millió Ft. 

 
-----Kérdés nem hangzott el.----- 

 
-----Hozzászólás nem hangzott el.----- 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az Oktatási Bizottság ülésén 
a főigaz gató asszony megválaszolt minden olyan kérdést, ami ott megfogalmazódott. Az akkor 
elhangzott válaszok megnyugtatóak voltak abból a szempontból, hogy ez a gyerekek érdekeit 
szolgálja. Ezért ezt az előterjesztést támogatni fogja. Ugyanakkor az is világossá vált számára,  
hogy ha 2 osztállyal oldják ezt meg, akkor az egy más fajta pénzügyi konstrukció, tehát ebben 
van valamiféle pénzügyi trükközés. Az, hogy a gyerekek ne 37-en üljenek egy osztályteremben - 
ami az előterjesztés szerint is fizikai lehetetlenség -,  hanem külön csoportban tanulhassanak,  
helyes célkitűzés. Mindössze szeretné a hivatal illetékes szakembereinek figyelmébe ajánlani, ha 
ez a megoldás teljesen törvényes, ráadásul pénzügyi megtakarítást is jelent, akkor más iskoláknál 
is alkalmazható lehetne.  
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Szavazás eredménye 
 
#: 1812   Száma: 11.08.22/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 augusztus 22 18:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
179/2011. (VIII.22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Kodály Zoltán 
Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolában csoportbontásra a 2011/2012-es  tanévben 20 
többletórát biztosít.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 M olnár György igazgató 
Határidő:  2011. szeptember 1. 

 
-----8. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdés nem hangzott el.----- 

 
-----Hozzászólás nem hangzott el.----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1813   Száma: 11.08.22/9/0/A/KT 
Ideje: 2011 augusztus 22 18:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
 
180/2011. (VIII.22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretből 

- a Képírás Művészeti Alapítvány részére                  30.000 Ft 
- Búvópatak Alapítvány részére  50.000 Ft 
- „Remény 2007” Alapítvány részére  40.000 Ft 
- Katicabogár Bölcsődei Alapítvány részére                       30.000 Ft 
- „M ANÓCSKA” Alapítvány részére  20.000 Ft 
- Joggal a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány részére 20.000 Ft 
- Szárnyas Szó Alapítvány részére  80.000 Ft 
- Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére  100.000 Ft 
- Tüskevárért 2007 Közhasznú Alapítvány részére 100.000 Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő: 2011. november 30. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

K. m. f. 

 

                Szita Károly                                                                              dr. Kéki Zoltán  

               polgármester                                                                                  c. főjegyző 

 

 

               Borhi Zsombor                                                                             Kiss Tamás 

                tanácsnok                                                                                       képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítők 


